Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine„ broj 87/08 , 136/12 15/15) i članka 32.
Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" broj 09/0 i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Supetra na . sjednici održanoj dana .prosinca 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna
Grada Supetra za 2018. godinu
Članak 1.
U postupku izvršavanja Proračuna Grada Supetra za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) nositelji i
korisnici proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.
Članak 2.
Nosioci i korisnici proračunskih sredstava koji sredstva ostvaruju iz prihoda raspoređenih u Bilanci
Proračuna, ne mogu preuzimati obveze iznad svote utvrđene u izdacima bilance Proračuna u Posebnom
dijelu Proračuna.
Sredstva kojima se financiraju programi i donacije prenosit će se korisnicima u skladu s dinamikom
priliva sredstava.
Članak 3.
Svi korisnici Proračuna mogu stvarati obveze isključivo do razine sredstava osiguranih ovim Proračunom.
Spomenuti korisnici obvezni su dostaviti mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava po pojedinim vrstama
izdataka.
Članak 4.
Proračunskim korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2018. godinu, ne
dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika spram broja zaposlenih sa stanjem 31.12.2017.
godine, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Gradonačelnik Grada Supetra.
Članak 5.
Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova
prijevoza na posao i s posla, regres za godišnji odmor, otpremnine, "božićnicu",jubilarne nagrade, darove
za djecu, pomoći za bolest preko 90 dana, dnevnice, terenski dodatak i pomoć u slučaju smrti.
Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj djelatnika, te djelatnik u slučaju smrti supružnika,
djeteta i roditelja na skrbi.
Članak 6.
Ako djelatnicima , kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu, prestane radni odnos radi odlaska
u mirovinu imaju pravo na otpremninu.
Visina otpremnine iz stavka 1. ovog članka iznosi tri prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene po
djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca prije njegova umirovljenja, prema
podacima o visini tri plaće koji se objavljuju u "Narodnim novinama".
Članak 7.
Plaće i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati
isključivo na temelju odluke Gradonačelnika.

Članak 8.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da donese Odluku o visini dnevnica za službena putovanja i o
visini naknade za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi priznaju u
materijalne troškove.
Članak 9.
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za plaće, materijalne troškove, za udruženja građana i
ostale društvene djelatnosti, stalne novčane naknade i minimalne plaće koja ne budu utrošena do 31.
prosinca 2017. godine, prenijet će se u slijedeću godinu i koristiti za iste namjene.
Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveze dospjelih do 31.
prosinca 2017. godine, vratit će se u Proračun.
Komunalno društvo „Grad“ d.o.o. čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, ostvarenu dobit po
godišnjem obračunu poslovanja zadržava uz obvezu da je utroši u nabavu komunalne opreme. Dokaze o
nabavljenoj opremi dužan je dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za
proteklu godinu.
Narodna knjižnica Supetar, ustanova čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, obvezna je sve
primljene pomoći i donacije doznačiti na račun Proračuna Grada Supetra odmah nakon primanja, te
izvijestiti Proračun za koje je namjene pomoć ili donacija doznačena.
Prije izrade nacrta Proračuna Grada Supetra, Narodna knjižnica dužna je obavijestiti Proračun o visini
pomoći ili donacija od koga se dobiva i za koga je namjenjeno.
Proračun Grada Supetra je obvezan primljene pomoći i donacije po zahtjevu korisnika doznačiti mu na
račun, ali samo na temelju vjerodostojne dokumentacije iz koje je vidljivo da će se pomoći ili donacije
namjenski utrošiti.
Dječji vrtić „Mrvica“, ustanova čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, prihode od vlastite djelatnosti
i pomoći zadržava uz obvezu da ih namjenski utroši. O visini ostvarenih vlastitih prihoda, pomoći i
njihovu utrošku dužan je tromjesečno uz dokaze izvještavati Grad Supetar.
Članak 10.
Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 2018. godini.
Članak 11.
Nositelj sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna je gradonačelnik Grada Supetra.
Članak 12.
Gradonačelnik Grada Supetra raspoređivat će sredstva osigurana u Posebnom dijelu Proračuna po
programima i aktivnostima koji su sastavni dio ove Odluke.
Članak 13.
Korisnici sredstava Proračuna dužni su izvršenje poslova i zadataka iz svog djelokruga organizirati u
okvirima sredstava utvrđenih Proračunom, rukovodeći se načelom štednje i racionalne upotrebe sredstava,
a angažiranje sredstava dužni su prilagoditi dinamici ostvarenja Proračuna.

Članak 14.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da odlučuje o upotrebi sredstava u iznosu od 60.000,00 kn,
planiranih u Glavi 00101 - Javna uprava i administracija; Program 1007- Pomoć neprofitnim
organizacijama; Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana; račun 38119010 - Ostale donacije.
Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje (prilikom dostave Izvještaja o polugodišnjem i godišnjem
izvršenju Proračuna) izvijestiti Gradsko Vijeće o utrošku sredstava.
Članak 15.
Za osiguranje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je
gradonačelnik Grada Supetra, koji je također dužan poduzimati zakonom propisane određene radnje u
cilju potpune naplate svih proračunskih prihoda.
Pored gradonačelnika Grada Supetra za zakonsku upotrebu sredstava iz stavka l. ovog članka odgovorna
je i osoba zadužena za poslove računovodstva.
Ako se utvrdi da se sredstva ne koriste u skladu s Proračunom i ovom Odlukom, te drugim propisima
osoba nadležna za računovodstvo obavijestit će o tome gradonačelnika Grada, a gradonačelnik Grada
Gradsko vijeće, koje će narediti korisniku sredstava da ukloni utvrđene nepravilnosti i korištenje sredstava
uskladi s propisima.
Korisniku sredstava koji u roku od 15 dana ne postupi po zahtjevu Gradonačelnika obustavit će se
korištenje sredstava dok se ne ukloni nepravilnost odnosno dok nadzor ne izvede Državni ured za reviziju.
Članak 16.
Korisnici Proračuna dužni su uz godišnje financijske izvještaje podnijeti i Izvješće o izvršenju utroška
sredstava.
Članak 17.
Gradonačelnik Grada Supetra dužan je Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Proračuna i to:
- do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine
- te godišnji obračun Proračuna do 01.lipnja 2019. godine za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine.
Godišnji obračun Proračuna ima opći i posebni dio.
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Supetra Gradonačelnik dostavlja tijelu nadležnom za
nadzor raspolaganja sredstvima do 31. ožujka 2019. godine.
Uz godišnji obračun Proračuna Grada Supetra Gradonačelnik Grada Supetra dužan je dostaviti Gradskom
vijeću i račun dobiti i gubitka javnih poduzeća i javnih ustanova.
Prilog Proračuna Grada Supetra za 2018. godinu:
1. Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godina.
2. Odluka o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.
Članak 18.
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja u Proračuna za
2018. godinu u svoti od 146.000,00kuna i pripadajućih kamata imaju u izvršavanju Proračuna prednost
pred svim ostalim izdacima.

Članak 19.
Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik po prethodno dobivenoj suglasnosti
Hrvatske o zaduživanju. Suglasnost je obvezni prilog ugovora o zaduživanju.

Vlade Republike

Grad Supetar dvaput godišnje u srpnju i do 31. prosinca tekuće godine izvješćuje Ministarstvo financija o
otplati zajmova za koje je dobio suglasnost Vlade.
Članak 20.
Pored zaduženja iz članka 19. stavka 1. ove Odluke Grad se može zadužiti za financiranje i ostalih
projekata izgradnje komunalne infrastrukture s time da ukupna godišnja obveza (anuitet) Grada za
zaduživanje zajedno sa obvezom iz članka 20. ove Odluke može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u
2017. godini.
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključene su i dospjele nepodmirene obveze iz
prethodnih godina.
Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 11. Zakona o
proračunu umanjeni za prihode od domaćih pomoć, pomoći iz EU, donacija iz državnog proračuna i
proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, trgovačkih
društava i građana, , za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana) te iz
tuzemnog i inozemnog zaduženja i iz prihoda od poreza i prireza na dohodak koji se uprihoduju iz dijela
poreza od dohotka i prireza, koja državni proračun prepušta Gradu.
Članak 21.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da može u okviru ukupnog obujma proračunskih sredstava
mijenjati namjenu i visinu sredstava da bi se održala uravnoteženost Proračuna.
U Odluci iz prethodnog stavka Gradonačelnik mora izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici i
predložiti izmjenu Proračuna.
Članak 22.
Odluku o otvaranju posebnih računa za određene namjene donosi Gradsko vijeće Grada Supetra.
Gradsko vijeće svojom Odlukom imenuje i osobu (osobe) za raspolaganje na otvorenim posebnim
računima.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Supetra".
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